
 
 

ASSOCIAÇÃO SUL CATARINENSE DE ENGENHEIROS E ARQUITETOS 
Rua Thomé de Souza, 829 – Bairro Michel - CEP 88.803-140 CRICIÚMA/SC 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
   
O Presidente da Associação Sul Catarinense de Engenheiros e Arquitetos – ASCEA, no uso de suas atribuições estatutárias, 
conforme estabelece o Artigo 24 do Capítulo VI, o § 1º. do Artigo 36 e o Artigo 38 do Capítulo VII, do Estatuto Social da ASCEA, 
convoca a todos os associados para comparecem à Assembleia Ordinária, a realizar-se dia 02 de Janeiro de 2017, na Sala das 
Entidades, situada à Rua Thomé de Souza, 829, na Inspetoria Regional de Criciúma do CREA-SC, das 18h00 às 21h00 tendo como 
objeto a eleição pelo voto direto para a Diretoria e Conselho Deliberativo, mandato de 01/01/2017 a 31/12/2018. 
 
Poderão votar os associados à ASCEA, devidamente registrados no CREA-SC que estiverem em dia com suas anuidades até o fim 
do período para inscrição das chapas eleitorais (26/12/2016).  
 
Poderão ser votados os associados à ASCEA, devidamente registrados no CREA-SC que estiverem em dia com suas anuidades 
até a abertura do presente edital (19/12/2016). 
 
Interessados poderão candidatar-se na forma de chapa eleitoral – composta por Presidente e Vice-Presidente, primeiro(a) 
Tesoureiro(a) e segundo(a) Tesoureiro(a), primeiro(a) Secretário(a) e segundo(a) Secretário(a) e 5(cinco) membros para o 
Conselho Deliberativo, até as 19h00 do dia 26 de Dezembro de 2016, na sua sede social, situada na Rua Thomé de Souza, 829, 
sala das entidades, na Inspetoria Regional de Criciúma do CREA-SC. No ato da candidatura deverão ser apresentados Documento 
Oficial com Foto, uma A.R.T do ano de 2016 emitida até a data de abertura do presente edital (19/12/2016) indicando a ASCEA 
como entidade de classe e atender ao Estatuto da ASCEA para todos os integrantes da Chapa Eleitoral. No dia 26 de dezembro 
de 2016, a ASCEA estará aberta das 17h00 às 19h00 para receber e protocolar as inscrições das chapas eleitorais. 
 
No ato da votação, dia 02 de Janeiro de 2017, das 18h00 às 21h00, deverão ser apresentados Documento Oficial com Foto, uma 
A.R.T do ano de 2016 indicando a ASCEA como entidade de classe e atender ao Estatuto da ASCEA. 
 
Criciúma, 19 de Dezembro de 2016 
 

____________________________ 
Eng. Eletr. Evânio Ramos Nicoleit 

ASCEA - Presidente 
 


